معرفی قابلیت های جدید سامانه معامالت برخط شرکت کارگزاری آبان
جعبه ابزار آنالین  ،نامی برای مجموعه ای از افزونه های جدید است که به تازگی توسط شرکت کارگزاری آبان در بستر سامانه خدمات
معامالت برخط معرفی شده است.

نمای بازار
از جمله ویژگی های این افزونه عبارت است از :
 -1عدم مراجعه به سایر سایتهای اطالع رسانی که موجب جلوگیری از کندی سیستم می گردد
 -2امکان جستجو بر اساس گروه های صنعت و مشاهده وضعیت هر گروه در یک نگاه
 -3تنظیم تعداد نمایش نماد در صفحه
 -4امکان شخصی سازی ستون ها
 -5سرعت بروزرسانی باال
 -6سهولت استفاده
با استفاده از موتور جستجوی اطالعات نماد بازار سرمایه دیگر نیازی به باز کردن سایت  www.tsetmc.comنیست در
نتیجه پهنای باند کمتری استفاده می شود.

جستجو بر اساس همه گروه های صنعت

شخصی سازی ستون ها به همراه مرتب سازی بر اساس هر سر ستون

پرتفوی لحظه ای
دیگــر نیــازی بــه محاســبه وقــت گیــر میانگیــن
قیمــت خریــد ســهام نیســت و همیشــه مــی تــوان
قیمــت ســر بــه ســر فــروش ســهم را در لحظــه
داشــت  ،خصوصــا در مواقعــی کــه زمــان فرصــت
فــروش انــدک اســت.
کلیــه محاســبات بــه صــورت اتوماتیــک و لحظه ای
صــورت مــی گیــرد و مــی تــوان وضعیــت دارایــی
را بــه صــورت نمــودار دایــره ای مشــاهده کــرد.

در صورتی که سهمی در دفعات مختلف خرید و فروش شده باشد ،با باز کردن سهم مربوطه اطالعات کامل تعداد ،
قیمت و تاریخ انجام دستور قابل مشاهده است.

امکان اضافه کردن دستی سهم هایی که ناظر آن کارگزاری
آبان نمی باشد در پرتفوی لحظه ای نیز امکان پذیر است.

مشاهده دارایی ها به صورت نمودار دایره ای
سبدبان :
ابزاری است برای مشاهده یکجای :
آخرین وضعیت نماد
دارایی نزد سپرده گذاری  +خرید و فروش طی روز بدون مراجعه به صفحه پرتفوی
تعداد خرید و فروش های انجام شده بر روی یک نماد به همراه قیمت میانگین در طی روز
مشاهده مجموع سفارش های باز در یک نماد به همراه حجم تجمیعی انجام شده
مشاهده آخرین دارایی خود در یک نماد با توجه به سفارش های انجام شده امروز به همراه خالص ارزش فروش

